
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

URAD ZA OPERATIVO

Center za obveščanje Republike Slovenije 

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

DNEVNI INFORMATIVNI BILTEN

I. POMEMBNEJŠI DOGODKI S PODROČJA SISTEMA VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI DNE 25. MARCA 2020

Številka: 841-1/2020-258 - DGZR
Datum: 26. 03. 2020

EPIDEMIJA COVID-19

1. PREGLED SITUACIJE

Dne 24. 3. 2020 do 24.00 ure je bilo na NIJZ sporočeno 528 potrjenih primerov z novim 
koronavirusom (SARS-CoV-2). Doslej je bilo testiranih 16.113 oseb. Po podatkih iz spletne 
strani Koronavirus COVID-19 je hospitaliziranih 72 oseb, od tega jih je 14 v intenzivni negi. 
Danes je zaradi koronavirusa umrla še ena oseba, skupaj do danes 5 oseb.

Vezano na epidemiološke podatke, zajete 24.3.2020 ob 24.00 uri, obolele osebe prihajajo iz 
naslednjih statističnih regij: 188 iz osrednjeslovenske, 97 iz savinjske, 65 iz jugovzhodne 
Slovenije, 49 iz podravske, 33 iz gorenjske, 21 iz koroške, 18 iz primorsko-notranjske, 17 iz 
pomurske 13 iz obalno-kraške, 6 iz goriške ter po 7 iz posavske in 8 iz zasavske regije. Štirje 
oboleli so tuji državljanov. Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. Med obolelimi 
je 272 žensk in 254 moških. Oboleli po starostnih skupinah so predstavljeni v Tabeli 1.

Tabela 1. Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 24.3.2020 do 24. ure
STAROSTNA 
SKUPINA Moški Ženske SKUPAJ

0-4 1 1 2
5-14 10 9 19
15-24 15 16 30
25-34 51 50 96
35-44 40 43 73
45-54 44 56 91
55-64 46 44 81
65-74 25 16 35
75-84 15 15 27
85+ 7 22 26
SKUPAJ 254 272 526



Slika 1: Število obolelih s COVID-19 po statistični regiji bivanja na dan 24.3.2020 do 24.00 ure.

Ključne zadeve
- Peta smrtna žrtev zaradi koronavirusa.
- URSZR izvaja razdelitev zaščitne opreme iz DLC Roje zdravstvenim organizacijam, 

domovom starejših občanov, lekarnam in za potrebe evakuacijskih prevozov slovenskih 
državljanov v domovino, manjši meri tudi drugim.

- URSZR spremlja in usklajuje aktivnosti svojih izpostav.
- Izpostave so zbirale potrebe po materialno tehničnih sredstev za tiste, ki so upravičeni za 

prejem takšne pomoči (predvsem s področja zdravstva).
- URSZR zbira podatke o nastanitvenih kapacitetah za morebitno nastanitev bolnikov, 

zdravnikov, policistov in vojakov.
- Potekajo aktivnosti za oskrbo ranljivih skupin.
- URSZR zbira ponudbe za dobavo zaščitne opreme in jih posreduje Zavodu za blagovne 

rezerve - ZBRS. Zbira se tudi podatke o finančnih in materialnih donacijah podjetij in 
samostojnih podjetnikov.

- Potekajo aktivnosti za zagotavljanje informacijske varnost v sistemu zaščite in reševanja.

2. POROČILO O POMEMBNEJŠIH IZVEDENIH AKTIVNOSTIH NA PODROČJU VARDSTVA 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

- Predstavnik Službe za podporo je bil dopoldne na sestanku z informatiki URSZR z 
namenom izdelave aplikacije za optimizacijo obdelave MTS – zahtevki/izdaja.

- Stalna komunikacija z DLC Roje.
- Obveščanje subjektov/prejemnikov MTS/OVO za sprejem pripravljenih sredstev, tudi v 

koordinaciji z MZ.
- Nadaljnje usklajevanje postopka začasne namestitve obolelih oseb. 
- Nadaljnje usklajevanje postopka oskrbe starejših oseb ali kroničnih bolnikov, ki sami iz 

objektivnih razlogov ne morejo v trgovino in nimajo svojcev.
- Pregledovanje pobud prostovoljcev za vključitev v aktivnosti CZ in SV
- Usklajevanje izhodišč za protokol nastanitve oseb, ki se po zdravljenju ne morejo vrniti 

v domače okolje, 
- Usklajevanje z MIZŠ 
- Nadaljnje usklajevanje postopka oskrbe starejših oseb ali kroničnih bolnikov, ki sami iz 

objektivnih razlogov ne morejo v trgovino in nimajo svojcev
- Sodelovanje s Policijo in podjetjem Vigrad pri pripravi zbirališča srbskih državljanov v 

Brežicah (najem kemičnih WC-jev)
- Obdelava prispelih ponudb dobaviteljev zaščitne opreme
- Nadaljnje usklajevanje z Gospodarsko zbornico Slovenije v zvezi z donacijami zaščitne 

opreme podjetij 



Izdane Odredbe Poveljnika CZRS z dne 25. 3. 2020:

Odredba o aktiviranju kuharjev in drugega strežnega osebja, ki čakajo na delo 
doma in so sicer zaposleni v izobraževalnih ustanovah, za izvajanje pomoči v 
centralnih kuhinjah institucionalnega varstva starejših, za izvajanje osnovne 
oskrbe

Odredba za zagotovitev aplikacije evidence MTS-Razdelilnik.

Odredba za testiranje celoobraznih mask.

Odredba za aktiviranje kuharjev za pomoč v kuhinji.

Dne 25. marca 2020 je bilo na vseh ravneh angažiranih 2848 pripadnikov sil za zaščito in 
reševanje, štabov CZ, občin, podpornih služb, javnih služb in drugih.

MOČAN VETER

Izpostava Brežice

Ob 11.20 so na Cesti ob Gaju v naselju Leskovec pri Krškem gasilci PGE Krško z avtodvigalom 
odstranili drevo s strehe nadstreška in prekrili pet kvadratnih metrov nadstreška.

Izpostava Koper

Ob 10.35 se je v Portorožu ob Koprski cesti drevo naslonilo na električni kabel. Na kraju 
dogodka je dežurni delavec Elektro Primorske ugotovil, da gre za telefonski kabel. Gasilci JZ 
GB Koper so zavarovali kraj dogodka, drevo podrli in ga razžagali. Dežurni delavec Telekoma je 
pritrdil kabel. 

Ob 11.32 so na Ankaranski cesti v Kopru, gasilci JZ GB Koper razžagali drevo, ki je se je podrlo 
na cestišče. Podrli in razžagali so še dve drevesi, ki sta bili nevarno nagnjeni. Razžagana 
drevesa so tudi odstranili.

Ob 15.45 so v Naldinijevi ulici v Kopru gasilci JZ GB Koper odstranili drog antene, ki se je zaradi 
močnega vetra, močno majal na strehi.

Izpostava Kranj

Ob 9.34 je na stanovanjskem bloku v Gradnikovi ulici v Kranju močan veter poškodoval 
slemenjake. Gasilci GARS Kranj so s tehničnim posegom odstranili poškodovane strešnike, ki 
so predstavljali nevarnost za mimoidoče. Nadaljnjo sanacijo strehe so prevzeli upravljavci bloka.

Izpostava Ljubljana

Ob 15.28 so v Reški ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana z avtolestvijo odstranili dvometrski kos 
pločevine, ki je nevarno visel s slemena avtomobilskih garaž in ogrožal mimoidoče.

Izpostava Nova Gorica

Ob 11.48 se je v naselju Prvačina v občini Nova Gorica močan sunek vetra podrl hrast ob 
stanovanjski hiši, ki je pri tem poškodoval osebno vozilo in telefonsko ter električno napeljavo. 
Posredovali so gasilci PGD Dornberk in JZ GRD GE Nova Gorica.



Izpostava Trbovlje

Ob 8.29 se je pred bolnico v Trbovljah  podrl šotor CZ. Na kraju so gasilci PGD Trbovlje šotor 
ponovno napihnili, postavili ter očistili sneg s strehe šotora.

PREKINITEV PROMETA ZARADI NARAVNIH POJAVOV

Izpostava Nova Gorica

Ob 0.52 je bila na cesti Vipava–Ajdovščina ukinjena zapora prometa I. stopnje. Cesta je 
normalno prevozna.

Ob 7.43 je na cesti Selo–Ajševica–Vogrsko pričela veljati zapora prometa I. stopnje, zaradi 
burje, ki v sunkih dosega hitrost od 80 do 100 km/h). Zapora je veljala za kamp prikolice, 
hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase 8 ton. 

Od 8.10 je na cesti Selo–Ajševica–Vogrsko pričela veljati zapora prometa II. stopnje, zaradi 
burje, ki v sunkih dosega hitrost od 100 do 130 km/h. Zapora je veljala za kamp prikolice, vsa 
vozila s ponjavami in hladilniki. 

Od 10.12 je na cesti Selo–Ajševica–Vogrsko pričela veljati zapora prometa I. stopnje, zaradi 
burje, ki v sunkih dosega hitrost od 80 do 100 km/h. 

Med 10.12 in 12.40 je na odseku regionalne ceste Vipava–Ajdovščina veljala zapora prometa I. 
stopnje, zaradi burje, ki je v sunkih dosegala hitrost od 80 do100 km/h. Zapora je veljala za 
kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase 8 ton 

Od 10.53 je na odseku regionalne ceste Podnanos–Manče–Vipava pričela veljati zapora 
prometa I. stopnje, ki v sunkih dosega hitrost od 80 do 100 kilometrov na uro. Zapora velja za 
kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase 8 ton

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Celje

Ob 14.24 je v Straži pri Novi Cerkvi, občina Vojnik, osebno vozilo trčilo v betonsko škarpo in 
obstalo na cestišču. Voznik vozila ni bil poškodovan, gasilci PGE Celje so zavarovali kraj 
dogodka. 

Izpostava Koper

Ob 15.45 se je v jarku ob cesti med Šmarjami in Pučami, občina Koper, pri padcu z motorjem 
poškodoval motorist. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč 
reševalcem Prehospitalne enote pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila.

Izpostava Kranj

Ob 8.53 sta v ulici Boštjana Hladnika v Kranju trčili osebni vozili. Gasilci GARS Kranj so 
zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in nudili pomoč pri prenosu dveh poškodovanih 
oseb.



Izpostava Murska Sobota

Ob 16.36 se je na pomurski avtocesti blizu kraja Dragotinci v smeri Maribora, zgodila prometna 
nesreča v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Murska 
Sobota, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP, avtovleki in počistili 
cestišče. Na kraj so bili poslani tudi gasilci PGD Gornja Radgona in Ljutomer, vendar njihova 
intervencija več ni bila potrebna.

Izpostava Postojna

Ob 21.04 je na cesti med Bloško polico in Novo vasjo v občini Bloke osebno vozilo zaradi 
zaledenele ceste zapeljalo z vozišča in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD Cerknica so kraj 
nesreče zavarovali in razsvetljevali, odklopili akumulator na vozilu, nudili prvo pomoč 
ponesrečenki do prihoda reševalcev NMP Cerknica, ki so v nesreče poškodovano osebo na 
kraju oskrbeli in nato prepeljali v bolnišnico.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Celje

Ob 9.34 je na Lesarski cesti v Nazarjah prišlo do požara žagovine v silosu lesno predelovalnega 
obrata. Posredovali so Gasilci PGD Nazarje, ki so požar omejili in pogasili, izpraznili silos in 
inštalacijo ter s termovizijsko kamero pregledali objekt.

Izpostava Koper

Ob 7.48 so v Spodnjih Škofijah, občina Koper, zagorele saje v dimniku objekta. Gasilci JZ GB 
Koper so dimnik pregledali s termovizijsko kamero. Opravili so tudi strokovni ogled ostalih 
prostorov.

Izpostava Kranj

Ob 19.38 so na Dvorskem trgu v Preddvoru gorele saje v dimniku župnijskega urada. Gasilci 
PGD Preddvor so pogasili požar, očistili dimno tuljavo in pregledali okolico s termovizijsko 
kamero.

Izpostava Ljubljana

Ob 17.36 so v Spodnji Senici, občina Medvode, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci 
PGD Sora so varovali objekt dokler saje niso dogorele in ga preventivno pregledali s 
termovizijsko kamero. Stanovalcem so prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Ob 22.02 je na Goriški ulici v Ljubljani gorela lesena brunarica ob teniških igriščih. Gasilci GB 
Ljubljana so požar pogasili in s hitro intervencijo preprečili uničenje celotnega objekta.

Ob 23.30 je v bližini Cesti dveh cesarjev v Ljubljani zagorelo v dveh vrtnih lop. Požara so 
pogasili gasilci GB Ljubljana

Izpostava Maribor

Ob 1.55 je v Ulici 9. maja v Spodnjih Poljčanah, občina Poljčane, prišlo do dimniškega požara v 
stanovanjski hiši. Gasilci PGD Poljčane so varovali dimnik do izgoretja saj ter počistili dimno 
tuljavo in kurišče. Prepovedali so nadaljnje kurjenje zaradi slabega stanja dimnika.



Izpostava Nova Gorica

Ob 8.50 so v naselju Šempas, občina Nova Gorica, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. 
Saje so pogorele še pred prihodom gasilcev JZ GRD GE in PGD Nova Gorica, ki so pregledali 
dimnik s termovizijsko kamero in prezračili podstrešne prostore.

Ob 12.43 je zagorelo v dimniku stanovanjskega objekta v kraju Bilje v občini Miren - 
Kostanjevica. Posredovali so gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, ki so ogenj pogasili, opravili 
pregled z termovizijsko kamero in svetovali lastniku, da pokliče dimnikarja.

Ob 22.23 so se v naselju Vrtovin, občina Ajdovščina, v dimniku stanovanjskega objekta vnele 
saje. Požar so pogasili gasilci GRC Ajdovščina.

Izpostava Novo mesto

Ob 12.27 je v Cankarjevi ulici v Trebnjem zaradi napake na kuhalni plošči prišlo do požara. 
Ogenj je še pred prihodom gasilcev PGD Trebnje pogasil lastnik sam. Gasilci so prostor 
pregledali s termovizijsko kamero in opravili meritev plinov.

Izpostava Postojna

Ob 22.26 so se v Vojkovem drevoredu v Ilirski Bistrici vnele saje v dimniku stanovanjske hiše. 
Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, ki so goreče saje pogasili.

Izpostava Trbovlje

Ob 18.25 so v Čemšeniku v občini Zagorje ob Savi gorele saje v dimniku. Gasilci PGD 
Čemšenik so pogasili saje v dimniku, ga ohladili in okolico pregledali s termovizijsko kamero. 

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Ljubljana

Ob 14.27 je zagorela trava na brežini Kamniške Bistrice ob Papirniški ulici v Domžalah. Požar 
na površini okoli 60 kvadratnih metrov so pogasili gasilci CZR Domžale in PGD Jarše - Rodica.

Ob 23.03 so pri naselju Mali Vrh pri Šmarju, občina Grosuplje, goreli odpadki grmovja. Požar na 
površini okoli 20 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šmarje SAP.

Izpostava Nova Gorica

Ob 12.11 so gasilci PGD Šempeter in JZ GRD GE Nova Gorica posredovali pri požaru v naravi 
ob cesti med Ošljami in Kemperščem v občini Šempeter - Vrtojba. Požar, ki je zajel manjšo 
površino trave in odpadlega vejevja so pogasili in pogorišče preventivno namočili.

Izpostava Postojna

Ob 20.03 je med naseljema Kreplje in Dutovlje, občina Sežana, zagorelo grmičevje. Požar na 
površini približno 50 kvadratnih metrov so pogasili gasilci ZGRS Sežana in PGD Sežana.



NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Nova Gorica

Ob 18.20 sta v bližini naselja Vogrsko, občina Renče-Vogrsko, pripadnika Državne enote za 
varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severnoprimorske regije odstranila in do 
uničenja shranil na varno najdeno topovsko granato kalibra 102 milimetrov, mase 13 
kilogramov, italijanskega izvora iz prve svetovne vojne.

NENAČRTNE MOTNJE, OMEJITVE, PREKINITVE, OSKRBE

Izpostava Brežice

Ob 17.43 je v naseljih Orehovo in Boštanj, občina Sevnica, prišlo do prekinitve oskrbe s 
električno energijo, zaradi padlega drevesa na daljnovod. Napako so odpravili dežurni delavci 
Elektra Celje.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Maribor

Ob 6.22 so na Tomšičevi ulici v Mariboru gasilci JZ GB Maribor pomagali reševalcem pri 
prenosu obolele osebe v reševalno vozilo.

Ob 8.01 je v Ulici Heroja Bračiča v Mariboru v stanovanju bloka počila vodovodna cev grelnika 
tople vode. Posredovali so gasilci JZ GB Maribor. 

Ob 12.54 so na Kardeljevi cesti v Mariboru gasilci JZ GB Maribor v prisotnosti policije odprli 
vrata stanovanja, v katerem se je nahajala mrtva oseba.

Izpostava Postojna

Ob 3.31 se je v Ulici I. Tankovske brigade v Sežani v stanovanju večstanovanjske stavbe, 
nahajala onemogla oseba. Gasilci ZGRS Sežana so ob prisotnosti Policije in reševalcev NMP 
Sežana, s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V četrtek bo oblačno. Na Primorskem bo povečini suho, pihala bo močna burja. Drugod bo 
občasno rahlo snežilo, popoldne pa bo po nižinah sneg prešel v rahel dež. Pihal bo veter 
vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 10 °C.

V petek bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Burja na Primorskem bo 
počasi slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 8, najvišje 
dnevne od 5 do 13, na Primorskem do 15 °C.

V soboto bo deloma sončno. Burja bo ponehala. Topleje bo. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, 
predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine.



III. OPOZORILO

Od 20. marca 2020 dalje je za območje celotne države razglašena velika požarna ogroženost 
naravnega okolja, ki velja do preklica.

Po podatkih Agencije RS za okolje bodo v četrtek na Primorskem pihala zmerna do močna 
burja, ki bo v sunkih ponekod presegala hitrost 100 km/h. 
Predvsem v četrtek dopoldne bodo na izpostavljenih mestih v Vipavski dolini najmočnejši sunki 
tudi med 120 in 140 km/h. 
V petek bo burja postopoma slabela. Hitrost vetra popoldne ne bo več presegala opozorilne 
vrednosti. 

IV. RAZMERE V GORAH

Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje je nevarnost snežnih 
plazov trenutno nad nadmorsko višino okoli 1900 m ZMERNA, 2. stopnje, nižje pa MAJHNA, 1. 
stopnje, po evropski pet stopenjski lestvici. Snežni plaz lahko sprožite ob večji obremenitvi 
snežne odeje na mestih z napihanim snegom. Zaradi močnega severovzhodnega vetra so ta 
večinoma na južnih in zahodnih pobočjih.

Snežna odeja je večinoma trda in skorjasta, le v senčnih legah visokogorja je sneg ponekod 
mehak. Večina napihanega snega je na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel. Vetru 
izpostavljene lege so ponekod poledenele, zlasti to velja za grebene.

V sredo bo oblačno in ponekod megleno. Predvsem v vzhodnih Karavankah ter v kamniško 
Savinjskih Alpah bo rahlo snežilo. Pihal bo okrepljen severovzhodnik. Temperatura bo pod 
ničlo. V četrtek, bo oblačno in marsikje megleno. V večjem delu naših gora bo rahlo snežilo. 
Severovzhodnik se bo še nekoliko okrepil. Popoldne se bo ledišče dvignilo do nadmorske višine 
okoli 700 m nadmorske višine. Tudi v petek bo prevladovalo oblačno vreme z občasnim rahlim 
sneženjem, ki bo čez dan ponehalo. Ledišče bo na nadmorski višini okoli 1000 m. Veter bo 
nekoliko oslabel. V soboto in nedeljo bo suho in občutno topleje.

Snežne razmere se v četrtek in jutri, pa večinoma tudi še v petek, zaradi mrzlega vremena ne 
bodo kaj dosti spreminjale. Ob zmernem do močnem severovzhodnem vetru se bodo območja z 
napihanim snegom še nekoliko povečala. Nad okoli 1900 m bo nevarnost snežnih plazov ostala 
ZMERNA, 2. stopnje, nižje pa majhna 1. stopnje. Še vedno pa bo precejšnja NEVARNOST 
ZDRSOV. V soboto in nedeljo se bodo zaradi občutne otoplitve na osončenih, strmejših 
pobočjih lahko prožili posamezni plazovi mokrega snega, tudi sicer se bo snežna odeja nekoliko 
labilizirala, še posebej, če bo oblačnosti malo.
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